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ن إذلس هلل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابهلل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابهلل ثـاىل من رشور أ هفس يا  إ 

 ومن سُئات أ ؾٌلًيا  من هيسٍ هللا ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل،

ال هللا وحسٍ ال رشًم هل وأ صِس أ ن َلسإ ؾحسٍ ورسوهل  هل إ   وأ صِس أ ن ال إ 

  أ ما تـسمث  

 :ؾيس وكفٌا 

رشوط حصة إًعوإف يف فعي 

 كوف فعي يف رشوط حصة إًو 

  ًيَة وإال سالم وإًـلي هسائص إًـحادإتإ: ورشط حصة إًعوإف أ حس ؾرش 

 ،صوإط دون هَة ة أ  ظاف س حـ ، يف إًعوإف أ دص ذَفمييش  خشط ،ن ًعوف تًِة: أ   إًيَة  -1

 . ُي ًعح ؟! ال ًعح فالتس من وحود هَة

 . إًاكفص: فال ًعح ظوإف  سالمإال    -2

 ، فوخس إًياس ًعوفون،  إحلصم   يون  إجمل ذإ دذي ا  ف ال ًعح ظوإف إجمليون، : إًـلي -3

 .فعاف مـِم فال ًعح  

 - الاسالم وإًيَة وإًـلي رشط يف مجَؽ إًـحادإت -

 

 

 من مادة إًفلَ  سـاتـةإحملارضة إً 
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  إًيحص ًَةل إٌََي هعف تـس وأ وهل وكذَ وددول -4

 إتخسإء، وإًعوإف اكًعالة هل وكت ددول وكت إًعوإف )ظوإف إال فاضة (

ىلإٌََي حيسة من قصوب إًضمس وهعف  ول وكذَ تـس هعف ًَي ًَةل إًيحص،أ     ظَوع إًفجص إ 

 وثلسم ؿىل إزيني وجيمؽ ؿىل وكت قصوب إًضمس 

  12 ميىن أ ن ٍىون إًساؿة إحلادًة ؾرشة وهعف 

 .ن حيسة إًضحط فالتس أ   وميىن أ ن ٍىون كدي ذكل ..

ىن إدلِورؿىل أ   ًيحصإ ًوم إًفجص ظَوع أ وهل حٌَفة أ تو وكال  هَ هعف إٌََي ًو

  حٌَفة يبأ  إال مام  َال حص ؾيس إدلِور ومل ًعح ؾيس ذن من ظاف ً إ  

  ؿَََ مذفق ؾصاين ابًحُت ًعوف ال حلسًر إًـورة وسرت -5

و رشط   لك إًحسع إملخـَلَ ابًعوإف ظىل هللا ؿَََ وسمل تعي إًييب، أ   تـس فذح مىة ، ُو

 .ؾصإاي اكن مهنا إًعوإف ابًحُت  

 . إحذياب إًيجاسة رشط يف تسهَ ويف زوتَ ويف تلـخَ :إًيجاسة وإحذياب -6

 وسمل ؿَََ هللا ظىل إًييب أ ن ؾحاس إجن حلسًر  أ ي أ ن إًوضوء رشط: إحلسث من وإًعِارة -7 

ال أ ن هللا أ ابح فَِ إًالكم  ظالة ابًحُت إًعوإف " : كال ال أ و كال " إ    "فَِ ثخلكمون أ ىمك إ 

 وإل ثصم مشيإًرت  روإٍ

  ابًحُت ثعويف ال أ ن كري إحلاج ًفـي ما فـًل" إ   حاضت ملا ًـائضة وسمل ؿَََ هللا ظىل وكوهل 

 ؿَََ مذفق " ثعِصي حىت

 .نربإًعِارة من إحلسث إل ظلص ومن إحلسث إل   : من رشوط حصة إًعوإفأ ن : ُشإ دًَي ؿىل 

و ًعوف أ حسث ماذإ ًفـي  رخاًل ًو أ ن    ؟ُو

ىن جية ؿَََ أ   ال جيوز هل أ ن  . من حِر ثوكفن ًخوضب  مث ٍمكي ًمت ُشإ إًعوإف ًو

 ،هنا ال ثلاس ؿىل إًعالة تـغ إًياس ًلول أ   -
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ىن إًييب    ،ا إًالكمابح هللا فهيأ  هنا ظالة كال أ   وسمل ؿَََ هللا ظىل ًو

 . حٌلع وال جيوز ٌَمعًلرشب ابال  لك وإً وجيوز يف إًعوإف إل  

  ((يف إًعِارة)) ذن ًلاس إًعوإف ؿىل إًعالةإ  

  س حـا ظاف وسمل ؿَََ هللا ظىل إًييب ل ن أ ي ٍمكي س حـة أ صوإط:  إًس حؽ وحمكَي -8

َعوفوإ}  ثـاىل كوهل جملمي ثفسريإ فِىون  {  إًـخَق ابًحُت ًو

و دًَي ؿىل أ   ة ُو  ية مل ثيفم ؾن إًلصءإنن إًس  إًس ية تًَت ٍلي إلً 

ماثت  مبوت ظاحهبا ًو  اهنل   ؛ سح يف إًدرشًؽوت ظاحهبا فِشإ كن إًس ية ماثت مبومن ًسؾي أ   

ىلذن حنخاج إ   وهللا ؾز وخي حىفي حبفغ  ،رسول خسًس ًحني ًيا تـس إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل  إ 

 ، حفؼِا تـس موت إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل: مـياٍ  فغ إًس ية وح ، إًلصءإن

ون أ ن إًس ية فسؿاة ، صم يف هللا ؾز وخي أ هَ مل حيفغ إًس ية كس فِو تشكل   إًلصءإهَني إل ن ًلًو

  . فَِ لك صئماثت مبوت ظاحهبا وإًلصءإن 

 وسمل ؿَََ هللا ظىل س ئةل نثرية خسإ إًييبا ؿسد إًصوـات يف إًؼِص وإًـرص وأ  تني ًيا م : هلول هلم

  . هناتُ  

 سالم كري إال   إخسًس الصءإن فلط س َرصج دًيذإ كال هعصح لك ذكل وهـمي مبا يف إًا  ف

لول أ ن إًعالة يه إدلؿاء إًلالة مهنم ٍصفؽ ًسٍ اب عَون ؟!!هَف ً  دلؿاء يف إًعحاح و إملساء ًو

 يف إًلصءإن مٌَ يشء،   أ ما إًصهوع وإًسجود مل ًب ت  

حٌلع أ ُي إًـمل أ ن إًس ية اكمةل مل ًيلط مهنا يشء ومل ً لري من إدلٍن حصف  وإل ن إ 

ىل إل ن    ؛ ًِا يف إل حاكم ثب زرير إًضـَفة ال اًس ية حمفوػة حىت إل حادًف ،مٌش ُأىزل إ 

ا حصَحة ثخىن ؿَهيا إل  ل ن ُياك أ دةل    .حاكم كرُي

 مٌاسىمك ؾين ذشوإ وسمل ؿَََ هللا ظىل كال وكس تَ إملب مور إًعصف ُو ذكل فِىون

 ظَوإ نٌل رأ ٍمتوين أ ظًل"  :إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل كال  
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 إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ُو إذلي تُهنا و فعَِا.مـىن ذكل أ ن إًعالة خاءت ٍلةل يف إًلصأ ن و 

ة أ ن ًس   منًُس ذلكل  و ن إًييب يف إًلصءإن ما ًسل ؿىل أ   ؾيسٍ ًُس َحوة ل هحسمه إًي ؾي أ  إًلًص

فِم ال ًـرتفون حبسًر إًييب  ظىل  ،هخِاء ذامت إل   أ دص إل هخِاء تي ؾيسمه أ هَ وسمل ؿَََ هللا ظىل

ي ابًويح أ م ال؟! "ال هيب تـسي"هللا ؿَََ وسمل   ، فِلول ال ماهؽ أ ن أ هون هخِا ! فِي ًب ثََ خرًب

ددؽ دٍن ُشإ إًصخي    .ومن صم يف ذكل نفص ودصج من دٍن إال سالم ًو

 وإًسالم ال هيب فَِ تـس َلس ظىل هللا ؿَََ وسمل.أ ما دٍن إال سالم  إذلي خاء تَ إًييب ؿَََ إًعالة 

من إملَي إدؾت إًيحوة تـس إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل،  ائَة ونثريإٍهبًلسايهَة و وإ إًيحوة اكوكريمه إدؾ

ىل مةل أ دصى من مةل إال سالم مدصوهجو  مهجىفصو أ فذت لك جمامؽ إال سالم    مثي إًض َـة إ 

ال أ هنم جيمتـون هلم ظلوس خمخَفة  .وهلم ثفسريإت أ دصى يف إًلصأ نيف نخاب هللا  إ 

ن و إًس حؽ من صُئا حصك فا  ن حصك دعوة من إًعوإف تعي ظوإفَ  َجيزئ مل كََال ًو  : فا 

ىل هناًة إًضوط إل ذري  فالتس أ ن ٍمكي إًعوإف إ 

ن سكل  ونشإ  -9  إ 

س،حزء من إًىـحة إحلجص   ؾيسما أ رإدت كٌصش أ ن ثخين إًىـحة تـس أ ن خاءت إمصأ ة اكهت حًص

  هنا اكهت مسلوفة خبضةىـحة فعارت صؼَة فب حصكت إًىـحة ل  إً  ) ثحرص(ن جتمصأ   

ُ   فاحرتكت، هساُا أ حس إملَوك ثس خور) س خائص(وكس   م ابيق إًىـحة ..س  مث خاء س َي 

سم حزء من إًىـحة  إًىـحةأ ن ثخين كٌصش  دضُت َس إجن إمللرية ُو سموإ  ،فلام إًًو فذخحؽ إًياس ُو

ا مصة أ دصى  فلس  ،وال مال راب تلي موإًِا مال ال ًسذَوإ يف أ  أ  وأ ذشوإ ؿىل أ هفسِم  ،إًىـحة وتيُو

 . إًحايق وأ حاظوإ –ن إل   ةإملوحود– إًىـحةموإل حمصمة فلرصت هبم إًيفلة فديوإ ًـصفون أ هنا أ   وإاكه

  من إًىـحةإًىـحة  جص ، حفوسان إذلي جيَس ل هنا جض حَ جحص إال  ص ج  ومسي إحل   -

 . فعوإفَ انكط مفن ظاف من دإذهل

 َ انكط ظاف ؿىل خسإر إحلجص حفجمفن   إًىـحة أ و ظاف ؿىل خسإٍر أ و صاذروإن
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 تؽ دإئصةو ر كاؿسة جلسرإن إًىـحة مثي هعف أ  ُو )و من ظاف ؿىل صاذروإن إًىـحة أ  

  .فَِ إحلَق إًيت ثثخت فَِ س خائص إًىـحة ( مل ًمت ظوإفَ جس يس إجلسإر حىت ال ًلؽ، و  

 مفن سار ؿَََ  التس أ ن ًـَس فال ًعح إًعوإف ؿَََ

َعوفوإ ابًحُت إًـخَق { ًلذيض   إًعوإف مجمَـَ وإحلجص مٌَل ن كوهل ثـاىل } ًو

  مذفق ؿَََوسمل إحلجص من إًحُت ًلوهل ظىل هللا ؿَََ  

  ) ؾىس إجتاٍ ؾلارب إًساؿة( ي ظاف ؾىس إجتاٍ إًعوإفأ   ٌساٍر ؾن إًحُت وحـي

 ، وإًـجَة أ ن ُشإ إًعوإف ٌض حَ ظوإف أ ص َاء نثرية يف إًىونفال ًعح ظوإفَ

لسوإء من ظيؽ هللا أ و من ظيؽ إًخرش، فاً  ال مضلة تَ ؿىل حصة إال وسان  ةعوإف هبشٍ إًعًص

 وكصر إل ظحاء أ ن ُشإ إًسري يف ُشإ الاجتاٍ ُو إملياسة ، وثوإفق دورإت ظحَة ُشإ إًسري 

. ًعحة إال وسان  . فالتس أ ن ًعوف وإًحُت ؾن ٌساٍر

ن ظاف  مثال وسانٌ إ   أ و إل ذاكر ن ٌسمؽ إًفوج ظوثَ يف إدلؿاءتؼٍِص )مصصس ًفوج أ رإد أ   إ 

 فب ذش ًعوف تؼٍِص ًُسمـِم .. ُشإ ظوإفَ ابظي (  

 حلسًر خاجص أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ملا كسم مىة

 روإٍ مسمل وإًًسايئأ ىت إحلجص فاس خَمَ مث مىش ؿىل ميَيَ فصمي زالاث ومىش أ رتـا  

 "ةظال ابًحُت إًعوإف" حلسًر ؿشر ًلري هةإإًص  ظوإف جيزىء فال ، إًلسرة مؽ ماص َا وهوهَ -10

و دم تلري جيزىء وؾيَ دم وؿَََ جيزىء ؾيَ و  و إًصإحج إمليشر وإجن إًضافـي مشُة ُو  ُو

ن اكن تلري ؿشر ، ؿىل ذالف إملشُة  ،فـن إًضافـي أ ن من ظاف رإهحا حص ظوإفَ وإ 

 ملشُة أ هَ ال ًعح ل هَ ال ؿشر هلإ هصخي حصَح ظاف ؿىل ) جعةل( ُي ًعح ظوإفَ؟ 

منا ؿىل إًصإحج أ هَ ًعح   وإجن إمليشر صافـي    ،ؿىل مشُة إًضافـي وإجن إمليشر  إ 
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ىن أ تو جىص جن إمليشر صافـي إل ظي وهل حصحِحات فِو ظاحة نخاب إل وسط وإال رشإف  ًو

 خياًف فَِ إملشُة، أ حِاان وهل حصحِحات ، وإال حٌلع

فني و  فب حِاان   ض َخ إال سالم إجن حميَة ًلول رأ ًَ مبثاتة إًرتحِح.تـغ إملًؤ

 ؛ ذالف تلري أ فضي رإخال وإًعوإف وسمل ؿَََ هللا ظىل إًييب فـي مؽ ل حس كول ال وكال  

فـي إملصة ثكلكري   يف وسمل ؿَََ هللا ظىل ًفـهل   : أ حصاتَ ًو

 رإهحا يف إحلج رإهحا ظاف إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل

ال ميش إًعوإف أ ن ؿىل ًسل سَمة أ م وحسًر    ذالف تلري رًـش إًصإهة ظوإف وًعح ،ًـشر إ 

 إًرشح يف كاهل

ضا أ و هحريإ يف إًسن جيوز هل  ن اكن هل ؿشر ك ن ٍىون ضـَفا أ و مًص  أ ن ًعوف رإهحاإ 

 ،  فاًعحَح أ ن ًعوف ماص َا، أ ما ًو اكن صااب حصَحا هل إًلسرة ؿىل إًعوإف  

ن ظاف رإهحا حص ظوإفَ ؿىل إًصإحج  . ًىن إل فضي أ ن ًعوف ماص َا وإ 

 :  ؿَََ وسمل ظاف نشكلوإملوالاة ل هَ ظىل هللا -11

ثصوإملوالاة أ ن ًدذاتؽ إل صوإط تـضِا    "ذشوإ ؾين مٌاسىمكوكس كال " نشكلتـغ  إ 

حسأ  من إل ول: فُس خب هفَ حلسث فَِ  إًعالة  ؿىل كِاسا ٌسذـب هف أ ي ًخذسئ مبـىن ًو أ حسث فِخوضب  ًو

خذسئ ذإ مل ًعي إًفعي  َ وؾيَ ًخوضب  فِخوضب  ًو  وًخين إ 

حسإٌُل يه رشط اكًرتثُة وإل دصى ًُست رشظا حال إًـشر خرصج يف إملوالاةِ ف   روإًخان إ 

و إًصإحج-  كاهل يف إًاكيف ،ل ن إحلسني قيش ؿَََ حفمي فٌَل أ فاق أ متَ -ُو

ب يت ًمت وسان يف حال إًعوإف أ ن ًشُة ًَخوضب  ًو  مبـىن أ هَ جيوز ًال 

ن أ كميت إًعالة ًعًل   ن حسث ؿشر من أ ؿشإر إًزحام جيأ و إ   .وز هل أ ن ًًذؼص حىت ٍمتَ مث ٍمتَ أ و إ 

ي ًلري ؿشر ال ذالهل ابملوالاة وًخين مؽ إًـشر  ونشإ ًلعؽ ظًو

ي  فـي نشإ ونشإ، ًو كعـَ أ مص ظًو و ًعوف ظوإف إال فاضة أ اتٍ إثعاال أ ن خيصج ًو  مفثال خشط ُو
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 ؛ فِيا ال ٍمكي إًعوإف تي التس أ ن ًحسأ  من إًحسإًة  ، فرتك إًعوإف وإهرصف كىض هممخَ وؿاد 

 .ل ن إخلصوج من إًعوإف اكن ًلري ؿشر 

ذن جيوز ملن هل ؿشر أ ن ًيلعؽ  حىت ٍزول إًـشر  من حسث أ و ظالة أ و مصض  إ 

 فالتس من إملوالاة.أ ما تسون ؿشر  

ذإ أ ؾَا يف إًعوإف فال تب س أ ن ٌسرتحي   كال إال مام أ محس إ 

ن اكن ٌسريإ أ و أ كميت إًعالة أ و حرضت حٌازة ظىل وتىن من إحلجص إل    . سودوإ 

ن اكن إًلعؽ ٌسريإ يف إًـصف ُشإ ؿىل إملشُة س خثىن مٌَ أ ص َاء فا   فاملوالاة رشط ٌو

 ك ن ًلف دكِلذني أ و مثي ذكل،أ و أ كميت إًعالة فِشإ كعؽ ٌسري ال ًلعؽ إملوالاة ،  

س أ ن ًعي ؿَهيا فِشإ ال ًلعؽ إًعوإف ًص  . أ و حرضت حٌازة ٍو

ال إملىذوتة "حلسًر  أ ي ًحسأ  إًضوط: ظىل وتىن من إحلجص إل سود  ذإ أ كميت إًعالة فال ظالة إ  إ 

ال إحلسن ُشإ إل ثص حصَح" فا ذإ ظىل تىن ؿىل ظوإفَ  كال إجن إمليشر ال هـمل أ حسإ ذاًف فَِ إ 

هَ كال ٌس خب هف   ونشإ إجليازة ل هنا ثفوت) أ ي ًحسأ  من خسًس( فا 

حٌلؿا كاهل  ن صم يف ؿسد إًعوإف تىن ؿىل إًَلني ذهٍص إجن إمليشر إ   يف إًرشح وإ 

و إل كي  . خشط ًـس وصم يف ؿسد إل صوإط ًخين ؿىل إًَلني ُو

 ،كَيا إجن إمليشر هل نخاب إمسَ " إل وسط" ذهص فَِ أ كول أ ُي إًـمل وأ دٍهتم

 ونخاب إمسَ " إال رشإف" ذهص فَِ أ ًضا أ كوإل أ ُي إًـمل وأ دٍهتم، 

 .جمؽ ؿَهيااب إل وسط إدذرص فَِ إملسائي إمل  ونخاب " إال حٌلع" أ ذشٍ من نخ 

 سنن إًعوإف

س خالم إًصهن إًاميين يف ًسٍ إٍميىن ونشإ إحلجص إل سود وثلدَهل  وسًٌَ إ 

جصإُمي ؿَََ إًسالم  جصإُمي ؿَََ إًسالم، فٌَل ُأمص إ  إًصهن إًاميين وإحلجص إل سود ٌُل ؿىل أ راكن إ 

 اكًحياء إل ن، ومل ٍىن تخٌاء إًىـحة أ رىس يف إل رض كوإؿس وتىن ؿَهيا ُشإ إًحياء إًىدري
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 أ رتـة مرتإت وؾصضَ ؾرشة مرتإت اكن ظوهل،  فاكن خمخَفا متاما ؾٌل ُو ؿَََ إًحياء إل ن 

ىل ، يف ظول مخسة ؾرش مرتإ، واكن إحلجص دإذي إًىـحة   فٌَل ُسمت إًىـحة وظَوإ إ 

جصإُمي ىل كوإؿس إ  جصإُمي فلال إًصإوي حِامن حفصوإ وظَوإ إ   إحلجص إذلي تياٍ إ 

 ًَخعق تـضِا تحـغ كوإؿس من إًعوب إل درض مثي س يام إدلي فوخسوإ أ هنا  

 حيوط ابًىـحة، فب دذي أ حسمه إملـول تني جحٍصن ًَلَـِا فٌَل رضهبا إُزتت مىة 

شإ إًحياء إحلايل ُو ما تًذَ  ًََ إل ن  ُو َِا فديوإ ؿىل ما وظي إ  فلاًوإ ما وس خعَؽ أ ن ىًز

  إًـنامهَة يف ؾِس مصإد إًثاين يف ؾِس إدلوةل 1040، وكس خسد أ دص مصة ؿام كٌصش

و ما ؿَََ إل ن حبجارثَ،وإذلي خسد تياء إًىـحة تـس س َي ؾؼمي ُسم حزء هحري مهنا  ، ُو

جصإُمي ؿَََ إًسالم ًخين إًىـحة تَنب وموإد الظلة  تي إحلجص تـضَ فوق تـغ، ، ومل ٍىن إ 

ة.  أ ما إل ن فلس وضـت موإدإ صسًسة إٌَعوق فهيا حممكة كًو

 حتمي إًىـحة من زمن كٌصش.ي إًىـحة زالزة أ معسة هحرية ًوخس دإذ

جصإُمي ؿَََ إًسالم  ،وإحلجص إل سود وإًصهن إًاميين ٌُل تلااي أ راكن إ 

ىل إجتاٍخاهة لك  حوإهةـة تكس ثلريإ، فاًىـحة ًِا أ ر أ ما إًصهن إًضايم وإًلصيب    مهنا ٌضري إ 

ىل إًياحِة إًرشكِة   ) اكًحوظةل( فاحلجص إل سود ٌضري إ 

ىل إًياحِة إجليوتَة  ، وإًصهن إًاميين ٌضري إ 

جصإُمي ؿَََ إًسالم  ىل كوإؿس إ   أ ما إًياحِة إًضٌلًَة وإًلصتَة فمل ًعَوإ فهيٌل إ 

جصإُمي ؿَََ إًسالم ، وخاء ؾحس هللا إجن إًزتري ريض هللا ؾيَ ُسم إًىـحة وتياُا ؿىل كوإؿس إ 

 ُسم ما فـهل وتياُا ؿىل ما اكهت ؿَََ خاء ؾحس إملكل جن مصوإن و  ، وتـسما كذي يف إًىـحة
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حًهيا ، يف ؾِس إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل  وخاء يف زمن ُارون إًصص َس وأ رإد أ ن هيسهما ًو

جصإُمي  ىن أ ُي إًـمل يف ُشإ إًزمن اكال مام ماكل مٌـٍو من ذكل ، ؿىل كوإؿس إ   ًو

 وإمذيؽ من ذكل هبا ما ٌضاءون ن وكاًوإ أ ظححت إًىـحة أ ًـوتة يف ًس إملَوك ًفـَو

ىل إل ن ميخيؽ إًـٌَلء ؾن إًفذوى تخلَري َُئة إًىـحة ؿىل ما اكهت ؿَََ يف ؾِس إًييب ظىل  وإ 

 ، ملاذإ رمحة ابًـحاد؟ رمحة ابًـحاد ٍ إًَِئةهللا ؿَََ وسمل، وك ن هللا ؾز وخي أ رإد ًِا ُش

  ؾز وخي مفن رمحة هللا ،ل ن إحلجص ًو دذي فهيا مليؽ إًياس من إًعالة يف إًىـحة 

 أ ن إحلجص ذارج إًىـحة، حِر أ هَ من إًس ية إًعالة دإذي إًىـحة 

 مفثال ًو أ دذي فهيا ًاكن ؿىل لك من أ رإد إًعالة أ ن ًب ذش إال ذن من إملكل،

ىل إملَوك   ذالل إًـحاد إ   جفـي إحلجص مفذوحا ملن أ رإد أ ن ًعًل فَِفك ن هللا ؾز وخي مل ٍصد إ 

ال يف أ وكات إ، تال إسدئشإن  حفاػا ؿىل َُئة ؛ ًعَوإت إملفصوضة مييؽ من إًعالة فهيا إ 

 . إًعالة وإحلصص ؿىل إدلاؿة

  مفن إًس ية أ ن ميسح إًصهن إًاميين 

ال  جصإُمي إذلي وكف ؿَََ مَخعق ابًىـحة مجوإر إًحاب وػي ُىشإ زماان ظًو  ملام إ 

 ذَف مفن إًس ية تـس إًعوإف ظالة روـخني، حىت يف ظسر ذالفة معص ريض هللا ؾيَ 

جصإُمي ؿَََ إًعالة وإًسالم، فٌَل نرث إًياس يف ؾِس معص  لك ل ن ؛ ثوكف إًعوإف ملام إ 

جصإُمي فِزتإمح إًياس،  س إًعالة ؾيس ملام إ   إًياس حًص

جصإُمي كسر يشء ٌسري حبَر ًرتك ممصإ ميص فَِ  أ ن ًؤدصى معص ريض هللا ؾيَ أ  فص  ملام إ 

حا ؾرشٍن مرتإ ؾن ماكهَ إل ن فب  ؾن إًعوإف  إًعائف ومن ًعًل ًعًل تـَسإ ٍص ثلًص  دَّ

شإ من رأ ي معص ريض هللا ؾيَ   .ًَوسؽ ٌَياس ظوإفِم ُو
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  مفن إًس ية أ ن ٌس خمل إًصهن إًاميين وإحلجص إل سود 

 أ ول ما ىزل ىزل أ تَضا وكال إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل :، وإحلجص إل سود أ ًضا ؿاىن نثريإ 

دثَ دعااي تين ءإدم"  حِر وظي مصحةل ابل رض إمذل ت ابًرشك كدي مدـر إًييب " سوَّ 

ىل أ ُي إل رض مفلهتم مجَـا ؾصهبم وجعمِم ظىل هللا ؿَََ وسمل فاهلل ؾز وخي هؼص   إ 

ال تلااي من أ ُي إًىذاب   .إ 

ويف كعة سٌَلن إًفاريس أ هَ لكٌل ذُة ًضرط كال هل أ ؾصف خشعا يف ماكن تـَس ؿىل 

ىل أ ن ذُة ل دص وإحس كال ايتين ال أ ؿمل أ حسإ ؿىل ما أ ان ؿَََ ؿىل إًخوحِس  ًََ إ  فاذُة إ 

ىن كس أ ػكل زمان هيب  ىل تدل حىون تني حصثني وذإت خني فاذُة وخَ إل رض ًو فاذُة إ 

ٍهيا يف أ رض إًـصب ٍىون فهيا هيب، وذُة، إًضاُس كوهل أ هَ ال ًوخس أ حس ؿىل وخَ  إ 

ش إل رض ؿىل إًخوحِس ال أ ان ُو إ اكن كدي مدـر إًييب جزمن، فِشإ دًَي ؿىل أ ن إًخوحِس إ 

د إحلجص   .كدي إًحـثة مل ٍىن مٌدرشإ واكن إًرشك مٌدرشإ فِو إذلي سو 

، رسكَ أ حس إًض َـة ٌسمى أ تو إًعاُص إحلجص إل سود يف إًلصن إًصإتؽ مت دعفَ من إًىـحة

 إحلجص إل سود واكن من إًض َـة إًـحَسًة يف مرص يف ؾِس إدلوةل إًفاظمَة وأ ذش 

ٍصإن ىل إ  ، وػي زالث وؾرشٍن س ية مرسوكا واكن إًياس ًعوفون تسون إحلجص وذُة تَ إ 

ىٌَ اكن مىرسإ تو إل سود   ..ًنامين كعؽ ظلرية ـس زوإل ُشٍ إدلوةل أ ؿادٍو ًو

 

و إملوحود حاًَا  -فاضعص إملَوك يف ُشإ إًزمن أ ن جيـَوإ هل ماكان خمعوظا   من فضة  –ُو

علوإ فَِ إًنامهَة أ جحار، فاًىذةل إًسودإء ُشٍ ًُست لكِا إحلجص سة سودإء وحـَوإ هل كاؿ ًو

 إل سود، حفَامن ًب يت إال وسان ٍميسح إحلجص إل سود ًلعس جحصإ من ُشٍ إًنامهَة 



 لشيخ ماجد شاهينل                                                          2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 11      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                  سالم العلميمعهد شيخ اإل

 ًلول إجن معص اكن رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ال ًسع أ ن ٌس خمل إًصهن إًاميين وإحلجص 

  روإٍ أ تو دإودمعص ًفـهل يف ظوإفَ كال انفؽ اكن إجن 

 وؾن معص أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل إس خلدي إحلجص ووضؽ صفذََ ؿَََ ًحيك ظوًال

ذإ تـمص جن إخلعاب ًحيك فلال ايمعص ُاُيا جسىة إًـربإت "     ضـَف خسإمث إًخفت فا 

سجس ؿَََ فـهل إجن معص وإجن ؾحاس تب ثص حصَح  وهلي إل ثصم ٌو

ٍ ملا روى مسمل ؾن إجن ؾحاس أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل فا ن صق إس خَمَ وكدي ًس 

إس خَمَ تَسٍ وكدي ًسٍ وؾن أ يب إًعفِي ؿامص جن وإزةل كال رأ ًت رسول هللا ظىل هللا ؿَََ 

لدي إحملجن  س خمل إًصهن مبحجن مـَ ًو  روإٍ مسمل وأ تو دإود وإجن ماخَوسمل ًعوف ابًحُت ٌو

ا    .إحملجن : إًـعا إملـوج أ دُص

 ضعحاع وإًصميوالا : 

و ًعوف:  الاضعحاع   ويه من س ية إًعوإف  ،من إًس ية أ ن ًـصي نخفَ ُو

ُس من سنن إال حصإم  . ًو

 دتُدا يف إل صوإط إًثالزة إل وىل ك هَ مرسع دون وزة  : أ ن ٌسري سرًيإــي م  إًصَّ 

 يف إل صوإط إًحاكِة :وإمليش يف موإضـِا

 ٍم فلس حصك إًس ية ومعصثَ حصَحةذَف إمللامفن حصك روـخني : وإًصوـخان تـس  

شإ كول إل مئة إل رتـة – وإل فضي ذَف إمللام   – ُو

ن ؾعاء ًلول جتزئَ إملىذوتة   صي إ  جصإُمي معىل { وكِي ٌَُز ًلوهل ثـاىل } وإختشوإ من ملام إ 

ال ظىل  من روـيت إًعوإف فلال إًس ية أ فضي مل ًعف إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل أ س حوؿا إ 

 مـَلا ًحزاريروإٍ إروـخني 
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 : ًلال : ظاف أ س حوؿا أ ي س حـة أ صوإطأ س حوؿا مبـين س حـا 

 .وتشكل ثًهتيي رشوط إًعوإف وسًٌَ

 

 رشوط إًسـي وسًٌَ

 فعي يف رشوط حصة إًسـي

 ملا ثلسم إًيَة وإال سالم وإًـلي :  ورشوط حصة إًسـي مثاهَة 

 َ وكال يف إًاكيف ال جتةول هَ ظىل هللا ؿَََ وسمل وإىل تٌُ؛ كِاسا ؿىل إًعوإف وإملوالاة 

شإ ُو إًصإحج أ ن إًسـي ال جتة فَِ إملوالاة   ُو

 مفن إًعـة أ ن ًخعي إًسـي اكمال تـضَ تحـغمرتإ  470ظول إملسافة تني إًعفا وإملصوة 

 وكال يف إًاكيف ال جتة ل هَ وسم ال ًخـَق ابًحُت فمل ٌضرتط هل إملوالاة اكًصيم 

  إىهتيىن معص متخـت فلضت ظوإفِا يف زالزة أ ايم وكس روي أ ن سودة تًت ؾحس هللا ج 

 ظوإفِا أ ي إًسـي

و ًلري ؿشر  وإمليش مؽ إًلسرة  كال يف إًرشح وجيزىء إًسـي رإهحا وَلوال ًو

 ويف إًاكيف ٌسن أ ن مييش فا ن رهة خاز ل ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل سـى رإهحا

وأ ي أ ن إًسـي تـس إًعوإف : ُشإ رشط وهوهَ تـس ظوإف  مس يوان وعوإف إًلسوم  ًو

منا سـى تـس إًعوإف وكال ذشوإ ؾين مٌاسىمك  . ل ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل إ 

 فِعي ٌَمصوة ُشإ صوط ًحسأ  ابًعفا :  ًحسأ  ابًعفا وخيمت ابملصوة وحمكَي إًس حؽ

ُس من إًعفا ٌَمصوة مث ًـود ٌَعفا،  ىشإ ًو  ومن إملصوة ٌَعفا صوط أ دص ُو

ن فـي ذكل ٍىون كس شإ ما ذهٍص إجن حزم، كام تب رتـة ؾرش صوظا فا    إًؼاُصي ُو
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و خماًف ًال حٌلع،   ىل إملصوة وإًـودة ُشإ صوط ُو  فلس كال أ ن إذلُاب إ 

 . فاكن من إل هسًس الجن حزم وكاًوإ أ هَ مل حيج  وكس إؾخشر إًـٌَلء 

 . حيجـخشر هل تب هَ ملًو  كال إجن إًلمي يف إًِسي وزإد إملـاد أ ن ُشإ دعب  من إجن حزم 

و ًـمل  ىٌَ ذالف إًس ية ًو ثـمس فـي ذكل ُو  . وجحَ حصَح ًو فـي ذكل ًو

شُة إًياس فَِ ن إملسـى كسميا اكًضارع إًوإسؽ ثملا اك  : وإسدِـاب ما تني إًعفا وإملصوة

عـس ٌَمصوة كََال احلىومة إضعصت أ ن جتـي وجتيء ف  حاحزإ ًعـس ٌَعفا كََال ًو

و كسر دعوة فِعح سـََ حبَر من أ رإد أ ن ًسور فالتس   أ ن ًعـس ؿىل إًعفا ًو

يا ًلول أ ن إسدِـاب ما تني إًعفا وإملصوة رشط يف حصة إًسـي تني إًعفا وإملصوة ،  ُو

سم تـس  و ؿىل أ صسٍ إل ن ومل حي  ياك أ مص فَِ ذالف ُو  ُو

و إملسـى إجلسًس   ) إًخوسـة( ُي ثسذي يف إملسـى أ و ال ؟ُو

وسان أ ن ٍصحؽ فَِ: أ ن إملسـى إًلسمي ُياك مسب ةل ، فِم حِامن كاموإ  فَِ حزء جيوز ًال 

   ابًخوسـة حصهوإ إملسـى إًلسمي وأ ضافوإ ؿَََ مسـًى أ دص، وإملسـى إًلسمي فَِ ماكن ٌَـصابت 

و كادم من إًعفا ٌَمصوة يف ممص إ  لسمي ًـصابت فِىون كس سـى يف إملسـى إًفَو سـى ُو

إًـٌَلء يف إًسـودًة ٍصوإ أ ن ُشإ إملسـى ًُس من : أ نرث ؿٌَلء َُئة هحار  إملسـى إجلسًس

 وإؾمتس من ثوسؽ يف ُشإ إملسـى رؤًة كسماء إًياس يف مىة ممن رأ وإ إملسـى ، إملسـى

 ، وإؾمتسوإ ؿىل رؤًة إًـني.كدي إًحالط 

ىن إخلالف فهيا سائف، ومن أ رإد أ ن حيخاط فهل أ ن ٌسـى ماكن إًس َارإت  ًو

  .وهبشإ ًعح سـََ ؾيس إدلَؽ 

ن تسأ  ابملصوة مل ًـخس تشكل إًضوط ىل إًىـحة من إملصوة :  وإ   إًعفا أ كصب إ 
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 فالتس أ ن ًحسأ  من إًعفا ومن تسأ  ابملصوة فال ًـخس تشكل إًضوط 

س صوظا يف إٍهناًة ن تسأ  ابملصوة ًٍز  فا 

ن إًعفا وإملصوة من صـائص  حلسًر خاجص أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ملا دان من إًعفا كصأ  } إ 

 .روإٍ مسملهللا { أ تسأ  مبا تسأ  هللا تَ فدسأ  ابًعفا فصيق ؿَََ إحلسًر 

 سٌـن إًسـي

فـًل ما ًفـي  وسًٌَ إًعِارة وسرت إًـورة ًلوهل ظىل هللا ؿَََ و سمل ًـائضة ملا حاضت إ 

  مذفق ؿَََإحلاج كري أ ن ال ثعويف ابًحُت حىت ثعِصي 

ذإ ظافت إملصأ ة ابًحُت مث ظَت ر   وـخني مث حاضت فَخعف ابًعفا وإملصوةوكاًت ؿائضة إ 

 ل ن إحلائغ جسـى.مـىن ذكل أ ن إًعفا وإملصوة ال حيخاج ًعِارة 

 و ؾصايان أ حزأ ٍ يف كول أ نرث أ ُي إًـمل ًىن سرت إًـورة وإحة معَلافا ن سـى حمساث أ  

و ال ًـمل فال ًحعي سـََ   مفن تست ؾورثَ أ زياء إًسـي ُو

 ال ًفصق تُهنٌل ظوًال وإملوالاة تٌَُ وتني إًعوإف تب ن 

سـى يف أ دٍصأ  وكال ؾعاء ال تب س أ ن ًعوف   . ول إٍهنار ٌو

صش ؿىل تسهَ وزوتَ سن أ ن ٌرشب من ماء زمزم ملا أ حة ٍو  ٌو

و ماء ملسس يف إال سالم وسان أ ن ًخربك تَ ُو ًلول إًييب  ؛ ماء زمزم ماء مدارك وجيوز ًال 

 ظىل هللا ؿَََ وسمل:" ماء زمزم ملا رشب هل" 

ن هوى إال وسان صُئا أ خاب هللا ما هوإٍوحـ   ي هللا فَِ إًربنة ما إ 

ةل  مهنا : واكن ٌَـٌَلء مؽ ماء زمزم أ حادًر ظًو

 إال مام إجن جحص: كال رشتت ماء زمزم انواي أ ن أ هون مثي إذلُيب يف إًـمل
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 فاس خجاب هللا دؿاءٍ. وكس اكن  

ىن  ، من ظسكت هُذَ أ خاب هللا دؿاءٍوكس كال إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل أ هنا صفاء سلم. ًو

 فدـغ إًياس جرشب مٌَ وال ٌس خجَة هللا ًِا ل لكِا إحلصإم وأ لكِا أ موإل إًياس ابًحاظي

خاتة إدلؿاء( فُس خجَة هللا دؿاءٍ مؽ هَة ذاًعة  ومن إًياس من اكن ظَة إملعـم )  موإهؽ إ 

 .هلل ؾز وخي

  وإجن ماخَروإٍ أ محس  "ماء زمزم ملا رشب هل"حلسًر خاجص مصفوؿا 

 وؾيَ أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل دؿا ثسجي من ماء زمزم فرشب مٌَ وثوضب  

ة ماتًٌَا وتني إمليافلني ال ًخضَـون من ماء زمزم"  "وؾن إجن ؾحاس مصفوؿا   ً ن أ  روإٍ إجن ماخَإ 

شإ إل ثص ضـَف خضَؽ أ ن ميل  ضَوؿَ من ماء زمزم إً    ،ُو

خاتة ما هوإٍ إال وسا   ن أ ن ًخضَؽ أ و حىفي رشابت كََةل؟فِي ٌضرتط يف إ 

ُس فَِ دًَي ؿىل إصرتإط إًخضَؽ إحلس  ال خاتة هَة إًضارب من ماء زمزم.ًر ضـَف ًو

 فاًصإحج أ هَ ال ٌس خَزم أ ن ًخضَؽ من ماء زمزم ال خاتة ما هوإٍ، وما ًَزم ُو إال ميان.

 

اال ًوخس ؿىل إل رض ماء هحـت أ الف إًس يني مثي ماء زمزم، مفن أ ٍن ًب يت ما  ُؤ

جصإُمي ما ال ًلي ؾن س خة أ الف أ و س حـة  جصإُمي ؿَََ إًسالم! مفا تًٌَا وتني إ  ويه من زمن إ 

ًََ إًخرش  ن إًخارخي أ ن ُشإ ما كدي إًخارخي، ُياك ؿمل وظي إ  لول ؿٌَلء ثسٍو أ الف س ية، ًو

كدي إملَالد وكدي ذكل مل ًعي مٌَ يشء فمل ٍىن مثة  2500يف اترخي من س حق فب دصمه 

وط وكريمه ال ًـصفون سريمه  وظَي إملـَومة مهناأ دوإت ًخ سٌلؾَي ًو جصإُمي وإ  : إل هخِاء مثي إ 
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ال من إًلصأ ن ونخة إال جنَي وإًخورإة فلط، أ ما إًىذة إًيت تني أ ًسهيم من إملب زورإت  إ 

 كدي إملَالد 2500إًخارخيَة ال ًـَمون كري 

ال ًُفِم ال  شإ إًحرئ إذلي ال ٌس خعَـون ـَمون أ ثصإ من إل اثر إًحاكِة ؿىل وخَ إل رض إ 

ق إًلصأ ن أ و إًس ية  ال ؾن ظًص ًََ إ  ق إال جنَي وإًخورإة أ هنا يف زمن إًوظول إ  أ و ؾن ظًص

جصإُمي ؿَََ إًسالم.  إ 

 ، مفالًني من إًياس جرشب مٌَ وال ًيضة.فاملاء ال ٌرشب مٌَ أ ُي مىة فلط

حـهل ًيا ؿٌَل انفـا ورزكا وإسـا وداي وص   لول ثسم هللا إٌَِم إ   حـا وصفاء من لك دإءًو

 ، وإقسي تَ كَيب وإمل ٍ من دضُذم 

ىٌَ دؿاء شإ مل ًثخت يف إًس ية ًو  ًو دؿا تَ إملصء فال تب س ُو

 حلسًر إجن ؾحاس أ ن رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل كال 

ن رشتخَ ٌض حـم أ ص حـم هللا تَ  ن رشتخَ جسدضفي تَ صفاك هللا وإ  ماء زمزم ملا رشب هل إ 

ن رشتخَ ًلعؽ  سٌلؾَي وإ  ي وسلِا إ   . إحلسًر ابظي موضوعػمئم كعـَ هللا ويه ُزمة خرًب

ي تـلدَ يف إل رض خفصج إملاءة: ابًـلةمُز   ، رضب خرًب

وجسن زايرة كرب إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل وكربي ظاحدََ رضوإن هللا وسالمَ ؿَهيٌل ملا روي 

 ضـَف ت هل صافـا أ و صَِسإ"من زإرين أ و زإر كربي ني"ؾن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل كال 

 مٌىص " من جح فزإر كربي تـس وفايت فك منا زإرين يف حِايت"وؾن إجن معص مصفوؿا 

 حسًر مٌىص "من زإر كربي وحدت هل صفاؾيت"ويف روإًة 

ىن زخت يف زايرة كرب إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ما زخت يف إًس ية تلري ُشٍ إل حادًر   ًو
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ف ظالة ويف إملسجس إحلصإم مبائة  وجس خحة إًعالة مبسجسٍ ظىل هللا ؿَََ وسمل ويه تبً 

 :أ ًف ويف إملسجس إل كىص خبمسٌلئة حلسًر خاجص أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل كال 

ال إملسجس إحلصإم   ظالة يف مسجسي ُشإ أ فضي من أ ًف ظالة فامي سوإٍ إ 

س يادٍن حصَحني روإٍ أ محس وإجن م "وظالة يف إملسجس إحلصإم أ فضي من مائة أ ًف ظالة  اخَ اب 

وؾن أ يب إدلردإء مصفوؿا إًعالة يف إملسجس إحلصإم مبائة أ ًف ظالة وإًعالة يف مسجسي 

ف ظالة وإًعالة يف تُت إًلسس خبمس مائة ظالة  مل أ كف ؿَََ وضـفَ إحلافغ إجن جحص "تبً 

ة أ نرث ما ذهصوٍ من سنن إحلج وإًـمصة كري اكف يف ُشإ إًحاب وكس ورد يف ظفة إحلج وإًـمص 

ىل حصَح مسمل رشح حسًر خاجص ففَِ من إًس ية إًىثري.  من ذكل فميىمن إًصحوع إ 

 ابب إًفوإت وإال حعاء  

 أ ي فاثَ أ ن ًعي ًـصفة كدي ًوم إًيحص ) ل هَ أ دص موؿس ًـصفة( 

 كرٍي أ و من ظَؽ ؿَََ جفص ًوم إًيحص ومل ًلف تـصفة ًـشر حرص

رص أ و ؿسو حصإمَ معصة  فاثَ إحلج حرص: حسث هل حادث فـح   ؛ وإهلَة إ 

   -أ ي مزدًفة - ًلول خاجص ال ًفوت إحلج حىت ًعَؽ إًفجص من ًَةل مجؽ

  حصَح روإٍ إل ثصم" كال أ تو إًزتري فلَت هل أ كال رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ذكل كال هـم

حار جن  وؾن معص جن إخلعاب أ هَ أ مص أ اب أ ًوب ظاحة رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ُو

ؿاما كاتال  نسود حني فامهٌل إحلج فب ثَا ًوم إًيحص أ ن حيال تـمصة مث ٍصحـا حالال مث حيجاإل  

روإٍ ماكل يف إملوظب  وإًضافـي وإل ثصم إ رحؽ أ ُهل ذوهيساي مفن مل جيس فعَام زالزة أ ايم يف إحلج وس حـة إ  

َحزاري ؾن ؾعاء مصفوؿا حنٍو ٌودلرإكعين ؾن إجن ؾحاس مصفوؿا  ثَ ؾصفات فلس من فا"ٌو

َخحَي تـمصة وؿَََ إحلج من كاتي  .  "فاثَ إحلج ًو



 لشيخ ماجد شاهينل                                                          2شرح الدليل    في  منار السبيل

                                                 ~ 18      ~ 
 هـ1437–1436الفرقة الثانية عام                                                  سالم العلميمعهد شيخ اإل

  وإًصإحج أ هنا جتزئ، وال جتزىء ؾن معصة إال سالم

منا ًلك إمصىء ما هوى"هط ؿَََ حلسًر معص   حصإمَ  "وإ  تخسإء إ  ا يف إ  شٍ مل ًيُو  ُو

 . فِخحَي هبا وؿَََ دم وإًلضاء يف إًـام إًلاتي

  ؛أ ما ملن جح كدي ذكل ال جية ؿَََ أ ن ًليض  ، ضةإًلضاء يف إًـام إًلاتي ُشإ ٌَفًص

 ل ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل مل ًب مص لك من اكن مـَ يف معصة إًلضاء أ ن ًليض مصة أ دصى 

ًىن ًو ظس ؾن إًوكوف فذحَي كدي فوإثَ فال كضاء ًلوهل ثـاىل } فا ن أ حرصمت مفا إس خُرس 

ن أ مىٌَ فـي إحلج يف ذكل إًـام ًزم  . هلهل إدلاؿة  َمن إًِسي { ًىن إ 

و تـس إًوكوف ذحب ُساي تًِة إًخحَي ة وحلسًر إجن معص  ومن حرص ؾن إًحُت ًو  ًلً 

أ ن رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل دصج مـمتصإ حفاًت نفار كٌصش تٌَُ وتني إًحُت فٌحص 

َحزاري ؾن إملسور أ ن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل حنص كدي  ُسًَ وحَق رأ سَ ابحلسًخِة ٌو

 َق وأ مص أ حصاتَ تشكل أ ن حي 

ال تـس إًعَام  ابًيَةفا ن مل جيس ظام ؾرشة أ ايم ابًيَة وكس حي   كِاسا ؿىل إٍمتخؽ وال حيي إ 

ال تـس إًِسي  . وكَيا  أ ن إًصإحج جيوز هل أ ن ًخحَي مث ًعوم/  نٌل الحيي إ 

 مل ًخحَي حىت ًعوف ، ومن حرص ؾن ظوإف إال فاضة فلط وكس رىم وحَق

ُس هل وكت هناًة ل ن ظوإف إال فاضة رهن  و أ دص إل راكن ًو   ُو

ًذؼص إًخحَي إل نرب   حىت ًعوففِيا ًخحَي إًخحَي إل ول ًو

هَ ال حيي حىت ًعوف ابًحُت   ملا روي ؾن إجن معص أ هَ كال من حخس دون إًحُت مبصض فا 

ل هَ ال وكت هل مفىت ظاف يف أ ي وكت اكن حتَي ول ن إًرشع ورد ابًخحَي   ، روإٍ ماكل

حصإم اتم حي شإ حيصم إًًساء ذاظة فال ًَحق تَمن إ   صم مجَؽ إحملؼورإت ُو
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حصإمَ تخسإء إ  ن حمًل حِر حخسدين  " ومن رشط يف إ   "إ 

ن مصضت أ و جعزت " : أ و كال    " أ و ذُحت هفليت فًل أ ن أ حي إ 

ذإ وخس يشء من ذكل أ  اكن هل   ن ًخحَي مىت صاء من كري يشء وال كضاء ؿَََ إ 

 .حلسًر ضحاؿة إًساتق

 

••••• 

مك وإذلس هلل رب إًـاملنيأ كول كويل ُشإ ُشإ وأ س خل  فص هللا يل ًو


